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ة والسدددالم عدددىل خددداتم األرسيدددا  واملر دددلني الوالصددد، حلمدددد هلل رب العددداملنيا 

 .نسينا حممٍد وعىل آله وصحسه أمجعني

 )املتن(

وال  ثدددم سدددر  دددا دب ): تتمدددةب لسددداب صدددفة  الصدددالة -رمحددده اهلل-قدددامل امل لددد  

ركستدا   ما يقدع عدىل األرض منده األرض منهيكون عىل يرفع يديه ويكون أومل ما 

 .( سهته وأرفه ثم كفا  ثم

 )الرشح(

احلمدددد هلل رب العددداملني والصدددالة والسدددالم عدددىل ، بسدددم اهلل الدددرمحن الدددر يم

 .أرشف األرسا  واملر لني  يدنا حممٍد وعىل آله وصحسه و لم

يسددددني لنددددا صددددفة الصددددالة وتكلمنددددا عددددىل ا دددد    -رمحدددده اهلل-مل املصددددن  امددددا 

 .األومل وتوقفنا هنا عند السجود

ا : -رمحدددده اهلل-فقددددامل  ، والسددددجود هددددو ركددددنل باتفددددا  العلدددد  ثددددم سددددر  ددددا دب

فأمددا الكتدداب فقددد أمددر بالسددجود ، والدددليع عددىل ركنيتدده الكتدداب  والسددنة وا مجددا 

وا}: يف غري آية من القرآن وقامل دو دوا َواَ دجو يَن آَمنودوا اَرَكعو دذي َا الَّ يف ، [77: ]احلد {َيا َأُّيه

 .غري آية  ث اهلل أمر بالسجود

صددددلوا كدددد  رأ تمددددو  »: وأمددددر بدددده وقددددامل  ددددجد النسدددد  فقددددد  وأمددددا يف السددددنة

، ا مجددا  فقددد أمجعدد  األمددة عددىل أن السددجود ركددنل مددن أركددان الصددالةو، «أصددي

 .من مل يأت به مل  تصح صالته
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 .بدأ املصن  هنا يسني لنا يف كيف  السجود فقامل

 )املتن(

 .(وال يرفع يديه ثم سر  ا دب ): قامل

 )الرشح(

ا  ا يعتدمل من الركدو  يدذكر الدذكر الدأ ور نحن تكلمنا يف أره لم ثم سر  ا دب

ا وال يرفع يديه: وفصلنا فيه ثم قامل وال يرفع يديده هدذا ألرده ثابد ل ، ثم سر  ا دب

مل يكدددن يرفدددع يديددده  مدددن  دددديث عسدددد اهلل بدددن عمدددر أن النسددد   "الصدددحيحني"يف 

م ويف التكسددري عندددما عندددنا يريددد أن يسددجد ونندد  كددان يرفددع يديدده يف تكسددرية ا  ددرا 

عنددما يرفدع مدن الركدو  واملصدن  اختدار هدذ  الروايددة  يريدد أن يركدع ويف التكسدري

وكددان ال يرفددع عندددما ُّيددوي : بددع قددامل عسددد اهلل بددن عمددر يف هددذ ، ألردده متفددقل عليهددا

 .نيل السجود هذ  رواية السخاري

 مل يكدددن يرفدددع يديددده يف السدددجود ولكدددن البدددد لددده مدددن فدددنىل عدددىل أن النسددد  

، اللفظ الذي هو التكسري بحيث أره من قيامده ن   دجود  ينتهد  معده لفدظ التكسدري

ا بني املصن  أره سر  ا د بني كيفية هذا السجود فقامل  .ثم لم

 )املتن(

ركستا   ما يقع عىل األرض منه األرض منهيكون عىل ويكون أومل ما ): قامل

 .(ثم كفا  ثم  سهته وأرفه

 )الرشح(
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ا  نذا  ددددجد : بددددأن السددددجود ركددددن قددددامل: بعدددددما قلدددد  لدددد  دكيفيددددة السددددجونذب

ا يسددددأ ، فيكدددون أومل مدددا يلمددد  األرض هدددو ركستدددا  ثدددم يددددا  ثدددم  سهتددده وأرفددده فددداذب

بالركستني وهذا مذهب مجهور الفقها  وهو مذهب األ نداف والشدافعية وا مدام 

عددىل أردده نذا  دددجد ، أمحددد يف أصددح الروايددات والتددد  اختارهددا املوفددق هنددا يف كتابددده

الالكيددة وعليدده مجدداهري أهددع احلددديث عددىل أردده نذا  ددجد يسدددأ بيديدده ، دم ركستددا يقدد

لكدن وقدع افدالف أرده ، قسع ركستيه ثم بالنسدسة للجسهدة واألرد  متفقدني عدىل ذلد 

مجداهري الفقهدا  عدىل أرده يقددم ؟ يقدم ركستيده أو ويقددم يديده؟ نذا  تجد أُّيم يقدم

 .يقدم يديهركستيه وا مام مال  وأمحد يف رواية أره 

ف هدددذ  املسدددألة هدددو أرددده  دددا  عنددددنا  ددددي ان يف   دددسب افدددالف بدددني الفقهدددا 

السدددنن راهرادددا التعدددارض احلدددديث األومل هدددو  دددديث وا دددع ابدددن  جدددر أخر ددده 

رأ دد  : وروايددة الذمددذي أردده قددامل وا ددع بددن  جددر، األ مدة افمدد  نال ا مددام أمحددد

وا ددع بددن  جددر أن النسدد   فهنددا وصدد  لنددا، نذا  ددجد قدددم ركستيدده ثددم يديدده النسد  

  أمددا الالكيددة ، مجهددور الفقهددا كددان نذا  ددجد قدددم ركستيدده وهددذا الددذي ا ددتدمل بدده

: أخر دده أبددو داود النسددا   والذمددذي أردده قددامل، فاندده ا ددتدلوا بحددديث أة هريددرة

كم فليسدددددأ بيديدددده قسددددع ركستيدددده وال يدددد   كدددد و  نذا  ددددجد أ ددددد»: قددددامل النسدددد  

 .اليدين بع هنى عن برو  السعري قدم النس  فف  هذا احلديث ، «السعري
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: -رمحددده اهلل- تدددى قدددامل ا مدددام الندددووي ، وكدددال احلددددي ني مدددتكلمل يف ن دددناد 

، يعندد  كالاددا يف مرتسددة التددع  مسددتوي، وال يكدداد يددذ ح بددني احلدددي ني ب دد 

 .بق  اآلن يف مسألة أُّيم يقدم

 عنددددد الفقهددددا  فعندددددما نقددددرأ عنددددد الفقهددددا  نجددددد أن املددددر حني مددددن املحققددددني

ستلفددون يف الذ دديح فسعتددهم يقددوي قددومل ا مهددور وبعتددهم يقددوي قددومل ا مددام 

اختددار قددومل ا مهددور وانت دد لدده  "الدد اد"يف  -رمحدده اهلل-فمدد الب ابددن القدديم ، مالدد 

، «  كدد و  السعددريوال يدد »: قددامل وبددني عددىل أن  ددديث أة هريددرة كددون النسدد  

، يقددددم يديددده أوالب ثدددم ر ليددده؟ يديددده أو ر ليددده نذا أراد أن يددد   يقددددمالسعدددري : قدددامل

فهدد ال  نذا فاددوا بددرو  السعددري ، و ددا  هنددا افددالف الفهددم يف كيفيددة بددرو  السعددري

ا يقولدددون البدددد أن يقددددم السدددا د ركستيددده والعكددد  بدددالعك  : بأرددده يقددددم يديددده فددداذب

 .بالنسسة ملن اختار  ديث أة هريرة

وى  دديث وا دع بدن  جدر بأرده هدو ويتقد: يقومل -رمحه اهلل-ا مام افطاة 

يعندددد  كددددأن نذا ننددددرت ن  مددددن يسددددجد عددددىل ، يف ا لسددددة أاألرفددددق للندددداس واألهندددد

ركستيدده أو يسددجد عددىل يديدده األليددق بدده  ددديث وا ددع بددن  جددر فيتقددوى مددن  يددث 

بددد  ، فاملسدددألة حمتملدددة فدددال  دددرأ عدددىل ا نسدددان أن ستدددار أ دددد املدددذهسني، الال دددق

بدد  أهنددم اختلفددوا فأرددا آخددذ بددأُّي  : نسددان أن يقدوملهددع يمكددن لإل، عنددنا مسددألة هنددا

 ؟.شئ  أو أفعع االثنني مع بعض
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نحدددن تقددددم معندددا يف الددددرس الددداا قلندددا عدددىل أ ددداس التوفيدددق بدددني األقدددوامل 

أن احلددددي ان ال فهدددع يمكدددن أن يقدددامل يف هدددذ  املسدددألة بددد  ، وافدددروأ مدددن افدددالف

أ بيديددددده ونن شدددددا  بدددددددأ يكددددداد يصدددددحان فا نسدددددان يف  دددددعٍة مدددددن أمددددددر  نن شدددددا  بدددددد

 ؟.بر ليه

 . . . ؟:الطالب

 .ك  حتب الن ومل عىل الركستني :الشيخ

 . . . ؟يل م الن ومل عىل الركستني يل م :الطالب

 .ما يستش  منها أ د الصفتني :الشيخ

 . . . ؟:الطالب

ال هدددذا قدددومل ابدددن القددديم عدددىل أن بروكددده بدددرو  السعدددري أن  دددديث أة  :الشددديخ

 .هريرة

ا أردا أختدار : ا يقومل الفقه يمكدن أن تقدومل مدا أرده وقدع افدالف يف املسدألة فداذب

ددا هندد  النسدد  ؟ لددي ، نمددا أرندد  أردد مل عددىل  اليدددين أو أرندد  أردد مل عددىل الددركستني ألن لم

 :«ددا هنددى عددن صددفٍة مددن الصددفات، «عددريوال يدد   كدد و  الس ددا ، هددو قطعب هددو قطعب

ددا أردد  أرددا أع: فدداذا أردد  قلدد ، هنددى نمددا عددن هددذ  ونمددا عددن هددذ  مددع بدداالثنني قطعب

أمددا نذا اخددذت أ ددد ا لقددولني ومشددي  بدده عددع أ دداس أن ال ددا  ، وقعدد  يف النهدد 

 .  ا لسعريهو الذي يكون فيه النه  والذي هو برو
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ويددنىل  "الطهددارة"وهددذ  املسددألة أشددسه باملسددألة التدد  تقدددم  معنددا يف كتدداب 

ريح أو صوت وكع  نذا كان ر الن  السان وشم من أ دااعليها الفقها  في  

فدداتفق عددىل الفقهددا  عددىل أن كددع وا ددد مددنه  ، أن هددذا مددا خددرأ مندد : وا ددد يقددومل

أردا : صالته صحيحة نذا صىل حلاله ألن ا نسان عىل يقني يف طهارته وهذا يقدومل

لكددن  اتفقددوا عددىل أردده ال اددو  أل ددداا أن يصددي بدداآلخر ألن كددع ، مددا خددرأ مندد 

فيصدددي نذا صدددىل كدددع وا دددد مدددنه  حلالددده ، مامدددهوا دددد مدددنه  يعتقدددد بطدددالن صدددالة ن

 .الته بامامه اآلخرصح  صالته منفرد لكن مل تصح ص

فكذل  يقدامل يف هدذ  املسدألة نذا اختدار ا نسدان أ دد املدذاهب نمدا أن ستدار  

قددومل ا مهددور أو قددومل الالكيددة يف الندد ومل نمددا عددىل الددركستني أو اليدددين وال ستددار 

ا  .القولني معب

 )املتن(

ا وال يرفددع يديدده ويكددون أومل مددا يقددع عددىل األرض مندده : ملقددا )ثددم سددر  ددا دب

 .ركستا  ثم كفا  ثم  سهته وأرفه(

 )الرشح(

ددا بددني لدد  كيفيددة السددجود يسدددأ بركستيدده ثددم يتددع يديدده ثددم  ستدده  طيددب اآلن لم

السددجود نذا أردنددا أن نددتكلم عددىل مسددا له نننددر أوالب ، اآلن عندددنا السددجود، وأرفدده

احلكددم ال ددا  مددا هددو ال دد  الددذي قدددد ، ردده ركددنل مددن أركددان الصدددالة كمدده أ: قلنددا

 .أرمنا بالسجود عليه
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هدددع نذا وقدددع  دددا   بدددني هدددذ  األعتدددا  وبدددني األرض    : واألمدددر ال دددا 

 ؟.يصح السجود أم ال

 ددددا  يف  ؟هدددد  مددددا هددددو ال دددد  الددددذي أمرنددددا بالسددددجود عليدددده: املسددددألة األو  

أمددرت أن أ ددجد عددىل »: قددامل نسدد  مددن  ددديث ابددن عسدداس أن ال "الصددحيحني"

عدددىل اليددددين وعدددىل الدددركستني وعدددىل أطدددراف القددددمني وعدددىل  ا سهدددة ،  دددسع أعندددم

عدىل ، أمدرت أن أ دجد عدىل  دسع أعندم»ديثل متفدقل عليدههذا  د، «وأشار ن  أرفه

، «اليدددددين وعددددىل الددددركستني وعددددىل أطددددراف القدددددمني وعددددىل  ا سهددددة وأشددددار ن  أرفدددده

 . وب السجود عىل هذ  املواطن السسعةوهذا  ديثل واضحل يف و

ال يصددح السددجود نال : وهددو مددذهب احلنابلددة  -رمحدده اهلل-قددامل ا مددام أمحددد 

ا نال نذا ، نذا وقددع عددىل هددذ  السددسعة ال يصددح السددجود وال يسددمى ا نسددان  ددا دب

 .وقع  جود  عىل هذ  األعتا  السسعة

وخددال  أبددو  نيفددة نن السددجود سددتىل با سهددة : أمددا األ مددة ال الثددة فيقولددون

هدو بافيدار نن شدا   دجد عدىل  سهتده : ورمحدة اهلل عدىل ا ميدع وقدامل -رمحه اهلل-

وعدددىل ذلددد  يتخدددرأ عليندددا يف الوا دددب  دددا يقدددع عدددىل ، ونن شدددا   دددجد عدددىل أرفددده

 :األرض ثالثة أقوامل

وهددددو قددددومل احلنابلددددة يف و ددددوب السددددجود عددددىل األعتددددا   :القددددومل األومل -1

 .ساسك  يف  ديث ابن عالسسعة 
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يف ا سهددددة هددددو وقددددومل مجهددددور الفقهددددا  وعددددىل أن الوا ددددب مددددن السددددجود  -2

 .طفق

 .وعندنا قومل أة  نيفة يف افيار نما با سهة ونما باألر  -3

طيددب بالنسددسة لقددومل ا مددام أمحددد أو احلنابلددة مددا عندددنا نشددكامل ألن احلددديث 

 يسقدددددى عنددددددنا، «تدددددا أمدددددرت أن أ دددددجد عدددددىل  دددددسعة أع» "الصدددددحيحني"ثابددددد  يف 

؟ ا شددكامل يف مددذهب ا مهددور كيدد  ا مهددور يتعدداملون مددع  ددديث ابددن عسدداس

وفاددددددته اآليددددددات ، هددددددذا احلددددددديث  ددددددا  مددددددن بدددددداب العمددددددوم: ا مهددددددور يقولددددددون

ددددَن َأ َدددددري }: قددددامل فنجدددددد أن اهلل ، واأل اديددددث األخددددرى َم مي هي دددددوهي َم يفي وو و دددديَ هو  ي

ودي  ددددددجو وَن }: هلل وقددددددامل ا، فعلددددددق السددددددجود عددددددىل والو دددددده، [29: ]الفددددددتح{السه َسيددددددره

ا دب دددددجَّ  دددددجد »: "الصدددددحيحني"كددددد  يف  وقدددددامل النسددددد  ، [107: ]ا رسا {ليأَلَذَقددددداني  و

فكدددع هدددذ  األ اديدددث واآليدددات تددددمل عدددىل أن الدددذي أمدددر ، «و هددد  للدددذي خلقددده

فلددذل  نذا بددر  ا نسددان عددىل ، بالسددجود هددو ا سهددة أو هددون الو دده بمعنددى أصددح

ا ركستيدده وعددىل يديدده ومل يتددع  سهتدده عدد ىل األرض ال يسددمى يف ل ددة العددرب  ددا دب

وهلذا قومل ا مهور هندا أقدوى عدىل أن الوا دب يف السدجود هدو أن تلمد  ا سهدة 

 .طيب هذا بالنسسة لقومل ا مهور، األرض

ددددا خدددددري بددددني ا سهدددددة  وبددددني األرددددد   -رمحددددده اهلل-قددددومل ا مدددددام أة  نيفددددة  ولم

 أمددرت أنو»: قددامل؟ املا ددتدالالب بحددديث ابددن عسدداس هددذا فددان ابددن عسدداس أ دد  قدد

كستني والقددمني ثدم قدامل ا سهدة وأشدار ن  اليددين والدر»: فقدامل، «أ جد عدىل  دسع
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ا قامل النس  : قامل -رمحه اهلل-أبو  نيفة ، «أرفه ، »سهدة وأشدار ن  األرد ا »: لم

ا مددن الفقهددا  يف هددذا اال تهدداد فقدده أ دددب هددذا : وقددالوا ، دمل عدىل االختيددار ولددن مل يوا

: يددأمر بالسددجود عددىل ا سهددة وبا شددارة قددالوا  ي وقددع كددون النسدد  ا شددكامل الددذ

فهدو ندىلل عدىل ، «ا سهدة»: قدامل لكن لفظ النس  ، ويا شارة ه  الننر من الرا 

عددددىل األردددد  تفاددددها روايددددة الدددددارقطن   أهنددددا ا سهددددة ونشددددكالية وضددددع النسدددد  

لراوي الددذي فددا، ثددم أشددار ن   سهتدده ومرهددا عددىل أرفدده: والنسددا   أن الددرواي قددامل

ولدددذل  يتخددددرأ ، وضددددع عدددىل األرددد  روى هدددذا احلدددديث رأى فقدددط أن النسددد  

عنددددنا عدددىل أن قدددومل ا مهدددور أقدددوى يف أن السدددا د ال يصدددح  دددجود  نذا مل يتدددع 

 سهتدده عددىل األرض  وبالنسددسة األعتددا  األخددرى اليدددين والددركستني فهددذ  تكددون 

هتددده مدددن األرض فدددان مدددن  دددجد ومل يتدددع يديددده لكدددن مكدددن  س، مدددن بددداب الكددد مل

فتكددون صددالته صددحيح ألن  ددجود  قددد تددم وهددذ  املسددألة األو  واملسددألة ال انيددة 

والسدددددجود أن يالمددددد  ، «أمدددددرت أن أ دددددجد»: أو قدددددامل النسددددد  : بددددد  أرددددد  قلددددد 

كدأن تكدون مد الب ، طيب نذا كان بدني العتدو وبدني األرض  ا دع، العتو األرض

هددا تفصددديع بالنسدددسة للدددر لني املسدددألة في؟ كددورة الع مدددة فهدددع يصددح  دددجود  أم ال

ن األرض وكدددان بيدددنه   ا دددع مدددن خدددٍ  أو  اتفقدددوا عدددىل أن الدددر الن نذا مل يسدددارشا

فددمل ، صىل وهو البد ل للخفدني  ورٍب أن صالته صحيحة باتفا  ألن النس  

ال يقصدددد مدددا مسدددارشة ، «القددددمني فوأ دددجد عدددىل أطدددرا »: عدددىل أن قدددومل النسددد  
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هددددذا ، ح نذا كددددان بيددددنه  وبددددني األرض  ا ددددعالقدددددم مسددددارشةب ن  األرض بددددع يصدددد

 .بالنسسة للقدم 

ة فكذل  الفقها  اتفقوا عىل أرده ال  درأ نذا كدان هندا   ا دع نذا  ئنا للركس

ألن ا نسدددان نذا مكدددن ركستيددده مدددن األرض مدددن غدددري  ددداتر ، هدددو األو : بدددع قدددالوا 

عددع ومل ينقددع عددن أ ددٍد مددن الصددحابة أردده ف، يكددون هنددا  أدعددى ن  كشدد  عورتدده

ولكدددن وقدددع افدددالف يف اليددددين ويف ، ذلددد  فكدددذل  مل يقدددع ا فدددالف يف الدددركستني

ال : مجددداهري الفقهدددا  الدددذي هدددو مدددذهب أة  نيفدددة ومالددد  وأمحدددد يقولدددون، ا سهدددة

أو ال  ددرأ أن يقددع كدد  ا نسددان بيندده وبددني  ع مددة ددرأ أن يسددجد ا نسددان عددىل 

يصدددح  دددجود ا سهدددة ال : وقدددامل الشدددافع  يف أصدددح األقدددوامل عنددده، األرض  دددا  

فعدددىل مدددذهب ،  مدددن األرض هنكدددمني بحدددديث أهنددد  ينايدددنذا كدددان عر واليددددين نال

الشافعية من  جد عىل الطاقية م الب طاقيته كاند  عدىل  سهتده أو كدان عليده ع مدة 

 .فسجد عليها مل يصح  جود  عىل مذهب ا مام الشافع 

اليدددددين ويف طيددددب اآلن عددددرأ عندددددنا مددددذهسان مددددذهب الشددددافع  يشددددذ  يف 

طيددب مددا هددو ، بددا وا : ومجدداهري الفقهددا  يقولددون، ا سهددة أال يكددون عليهددا  ا ددع

ا ددتدمل   -رمحدده اهلل-الشددافع  ؟ ومددا هددو دليددع ا مددام الشددافع ؟ دليددع ا مهددور

 شدكونا ن  النسد  : ب  أخر ه ا مام مسلم يف صحيحه من  ديث خسداب قدامل

 بد  أن النسد  : فقامل ا مدام الشدافع  ، ر الرمتا  يف أكفنا و ساهنا فلم يشكنا
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جيب ن  شددددكواهم دمل عدددددىل أردددده يلدددد م السدددددا د أن يسددددارش بكفيدددده و سهتددددده تسددددمل ي

 .وهذا مذهب ا مام الشافع ، األرض

: قدامل أرد   "الصدحيحني"ا مهور ا تدلوا بحديث أر  وهو ثابد  يف 

عدددىل  وكدددان نذا  دددجد أ ددددنا يتقددد   دددر الرمتدددا  بدددأن يسدددجد صدددلينا مدددع النسددد  

والصدحابة كدان يفعلدون  بدأن النسد  : فعندنا هنا  ديث أرد  ايد  أو قدامل، ثوبه

ولكدددنهم مل يشددددكهم ن   بأردددده شدددكونا ن  النسددد  : و دددديث خسددداب يقدددومل، ذلددد 

نايمل يشكنا أي مل يستج، ذل   .ب ن  شكوا

نه  تعدددارض لكدددن عدددىل مدددذهب ا مهدددور يف  دددديث يدددأهنددد  ب احلددددي نيرددداهر 

دا يف  دوا  السدجود عدىل احلا دعأر  واضح وضو ب  أمدا عدىل مدذهب ا مدام ، ا تامب

نن هدددذا احلدددديث لدددي  املقصدددود منددده  كدددني ا سهدددة : الشدددافع  فدددا مهور يقولدددون

 ددددر الرمتددددا  يف  شددددكونا ن  النسدددد  : فددددان قددددومل خسدددداب، والكفددددني مددددن األرض

يعندددد  أن يدددد خر لنددددا ، ا سددددا  واأل دددددي يعندددد  شددددكونا نليدددده وقدددد  الصددددالة النهددددرية

 دا  يف  ألن النسد  ، بأن هذا احلديث منسدو : وهلذا ا مهور يقولون، لصالةا

نذا اشددددتد احلدددر فددددابردوا »: مدددن  ددددديث أة هريدددرة وغددددري  أرددده قدددامل "الصدددحيحني"

وقددومل ا مهددور هنددا أقددوى ألردده توفيددق ، «فددان شدددة احلددر مددن فدديح  هددنم، بالصددالة

لرمتددا  يعندد  شددكونا  ددر ا شددكونا ن   النسدد  : بددني احلدددي ني وأن قددومل خسدداب

ومل  يسدددددألو  أن يتددددعوا شددددديئبا  ددددا الب بدددددني  سددددداههم ، نليدددده أن يددددد خر عددددن الصدددددالة
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وأ دُّيم وعىل ذل  يتخرأ عندنا عىل قدومل ا مهدور عدىل أرده ال مدانع أو ال  درأ 

 .أن يسجد ا نسان عىل هذ  األعنم السسع وكان بينه و بني األرض  ا ع

 )املتن(

ا : قددامل رفددع يديدده ويكددون أومل مددا يقددع عددىل األرض مندده وال ي)ثددم اددر  ددا دب

واددايف عتددديه عددن  نسيدده وبطندده عددن فخذيدده ، ثددم كفددا  ثددم  سهتدده وأرفدده، ركستددا 

 .(واعع يديه  ذو منكسيه ويكون عىل أطراف قدميه

 )الرشح(

ددددددا بددددددني لدددددد  كيفيددددددة االنتقددددددامل مددددددن القيددددددام ن   -رمحدددددده اهلل-اآلن املصددددددن   لم

-يعند  كيد  تكدون أرد   دا د فقدامل ، السدجود السجود أراد أن يسني ل  كيفيدة

 .-رمحه اهلل

 )املتن(

 .(واايف عتديه عن  نسيه وبطنه عن فخذيه): قامل

 )الرشح(

العتدد هندا وا ندب هندا ، املسألة األو  هو أن اايف بعتديه عن  نسيههنا 

 يف غدري نذا  جد ا نسان البد أن اايف بينه  وهذ   نةل ثابتدةل عدن النسد  : فقامل

كدددان نذا  دددجد فدددرأ بدددني  ففددد   دددديث ميموندددة عندددد مسدددلم أن النسددد  ،  دددديث

 وهدذا مسال دةل يف  يفدايف النسد   عتديه  تى ننا الرا   لريى بياض نبط النس  
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نذا  دددجد ا نسدددان البدددد أن ادددايف وال يلصدددق : -رمحددده اهلل-وهلدددذا قدددامل املصدددن  

 .عتديه بجنسيه

دا  نسد  هدذ  الصدفة ال: نال أن الفقها  يقولدون ته كدان نمدا نمامب يف مجيدع صدلوا

ا يعندد  نمددا يصددي حلالدده أو نمددام فلهددذا يددتمكن مددن ا تيددان مددذ  السددنة ، ونمددا منفددردب

أمددا بدد  سددىل الددأموم فددان هددذ  السددنة نذا ، العتدددين و ا نسددنيبددني  التفددري وهددو 

هلدددذا ، كدددانوا النددداس يف الصدددالة وقددداموا مدددا نال  دددوف يقعدددون يف  دددرأ ويف ضددديق

بددداب الذخددديىل يف تدددر   : قدددامل -رمحددده اهلل-عليددده ا مدددام أبدددو داود يف  دددننه  بدددوب

و دددا  بحدددديث أة هريدددرة  أهندددم شدددكوا ن   ، هكدددذا بدددوب عليددده يف  دددننه، التجدددايف

يعندد  ال  ددرأ أن يتددع ، «ا ددتعينوا عددىل ذلدد  بالركددب»: التفددري  فقددامل النسدد  

 دداووا »: بمعنددى قدداملا نسددان مرفقددة عددىل ركستدده  ددامل الصددالة ألردده م ددع مددا تقدددم 

التد  هد  الدذا  ال يمكدن أن فهذ  اهليئة ، «ونلصا  القدم بالقدمبني الصفوف 

وأدركندددا غدددري ، يتدددأمى مدددع هدددذ  السدددنة وهددد   دددنة السدددجود والتجدددايف بدددني عتدددديه

عدددددىل أن ا نسدددددان هدددددذ  السدددددنة ونن كانددددد  ثستددددد  : وا دددددد مدددددن أهدددددع العلدددددم يقدددددومل

سددان بالندداس أو مددع الندداس  دداومل أردده نذا صددىل ا ن بأ اديددث صددحيحة للنسدد  

يتيق عليهم بحيث يفرأ بحيث يلحق مم األذى وينوي يف قلسه عىل أرده لدو أال 

 .ال يتيع أ ر املحسنني واهلل ، أمكن من ا تيان مذ  السنة ألمى ما

 )املتن(

 .)وبطنه عن فخذية(: قامل
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 )الرشح(

الطدددومل أميدددع  دددجود  وننددد  يكدددون ن  وبطنددده عدددن فخذيددده يعنددد   ينح ددد يف 

يف  دديث وا دع أن النسد    تدى ال تلتصدق فخذيده بسطنده وهدذا ثابد ل عدن النسد  

 كان نذا كان  جد أبعد بطنه عن فخذيه. 

 )املتن(

 .(واعع يديه  ذو منكسيه): قامل

 )الرشح(

دددا يسدددجد تكددداد اليدددد تكدددون  دددذو املنكدددب فدددال  واعدددع يديددده  دددذو منكسيددده لم

أن يكدددون قدددد ضدددم : ذلددد  كددد  قدددامل ا مدددام أمحدددديقددددمه  وال ي خرادددا والسدددنة يف 

فددددان التفددددري  بالنسددددسة لألصددددابع التفددددري  يكددددون يف الركددددو  أمددددا يف ، أصددددابعه نليدددده

 .السجود فانه يتمها اعلها أمامه مسارشةب 

 )املتن(

 .(ويكون عىل أطراف قدميه): قامل

 )الرشح(

الر ددددع هكددددذا أطددددراف القدددددم نمددددا أن ينصددددسها ، ويكددددون عددددىل أطددددراف قدميدددده

ونما أره يت ط عىل األقدام بحيث يكدون  دطح  وهذا ثاب  عن النس  ، هكذا

 .وكال الصفتني ثاب ل يف الصحيح عن النس  ، القدم هو الذي يلم  األرض

 )املتن(
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 .(ا سحان رة األعىل ثالثب : ثم يقومل): قامل

 )الرشح(

دددا بعددددما بدددني لددد  املصدددن  هيئدددة أو كيفيدددة  ثدددم يقدددومل  دددسحان رة األعدددىل ثالثب

دا وهدذا : يقومل: السجود انتقع ن  الذكر افا  ما وقامل  سحان رة األعىل ثالثب

دددددددددَ  }ما ن لددددددددد عندددددددددد: قدددددددددامل ثابددددددددد ل يف احلدددددددددديث أن النسددددددددد   َفَسدددددددددسمَح بياَ دددددددددمي َربم

بدأن يكدون  فقد أمر النسد  ، «كما علوها يف  جود»: قامل، [74: ]الواقعة{اَلَعنييمي 

يف السددددجود التسددددسيح واختددددار املصددددن  عددددىل أن أقددددع التسددددسيح ثالثددددة مددددن  يددددث 

ا  ددد ا  وا ددددة أمدددا مدددن  يدددث ، أمدددا مدددن  يدددث ا  ددد ا  فوا ددددةل يفددد  ، الكددد مل

 .الك مل ثالثةل فأك ر

 )املتن(

 .(ا يرفع رأ ه مك ب )ثم : قامل

 )الرشح(

ا قددامل ددا التسددسيح ويسددتحب لدده عنددد مجدداهري يسددسح ث: ثددم يرفددع رأ دده مكدد ب الثب

وأمدا السدجود فا تهددوا فيده »: قدامل "صحيح مسدلم"الفقها  بالدعا  فانه  ا  يف 

معنددددددى أي فاندددددده أ دددددددر أن قمددددددن ب، «بالددددددعا  فاندددددده قمددددددن أن يسددددددتجاب أل ددددددكم

ح احلدددددديث نن من لدددددة السدددددجود يف : يسدددددتجاب أل ددددددكم  تدددددى يقدددددومل بعدددددض رشا

نجدددد أن ، أو كمن لدددة ا  سدددان يف الددددين، المالصدددالة كمن لدددة ا  سدددان يف ا  ددد

 :الدين ينقسم ن  ثالثة
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 .ون سان -3، ون الم -2، ني ن -1

مسددددل ب ثددددم ، وهددددذا ال ابدددد  يف  ددددديث عمددددر بددددن افطدددداب يف  ددددديث   يددددع

فكددذل  ، وأعددىل الدددر ات هدد  در ددة ا  سددان، يكددون م منبددا ثددم يكددون حمسددنبا

و الدددة الركدددو  هددد  ،  الدددة اال تسدددالم الدددة القيدددام هددد  بالنسدددسة للصدددالة : قدددالوا 

والدذي يوضدح ذلد  ، وأما  الة  السجود فاهنا ه   الة ا  سان،  الة ا ي ن

دد   ددامل  ددا يكددون قددا  ب يكددون ننددر  أبعددد لكددن نذا ركددع قلم يف الننددر فددان ا نسددان لم

أن يكددون ننددر  واقددعل عددىل لكددن نذا  ددجد يكدداد ينطفددن عندده الننددر بحيددث ، الننددار

: قدددامل  تدددى  دددا  يف الصدددحيح أن النسددد  ، ال يكدددون أمامددده ن  ربدددهاألرض كدددأن 

ا السدجود هدو هيئدة كد مل، «وهدو  دا دوأقرب ما يكون العسد مدن ربده » هلدذا ، فداذب

فلهددددددذا  ددددددديرل با نسددددددان أن يك ددددددر مندددددده و ددددددديرل  ال ينس دددددد  أن تكددددددون نال اهلل 

 .با نسان أن يست له يف الدعا  ألره قد يكون قريسبا من ربه

 تن()امل

وال  مفذشا فيفرش ر له الياى وال  عليها وينصب اليمنى ): قامل

 .(وي ن  أصابعها نحو القسلة

 )الرشح(

عندددددنا ثالثددددة يف مسددددألة ا لددددوس ، هنددددا يف مسددددألة ا لددددوس بددددني السددددجدتني

 :كيفيات

 .ووا دة منه ل عنها، كيفيتان مأمورل م 
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 ن الر دددعأن يقعددد سددد  فهددد   لسدددة ا قعدددا  فقدددد هندددى الن أمدددا املنهددد  عنهدددا

، وا قعدددا  هدددو  أن يفدددرأ بدددني ر ليددده ويمكدددن نليتددده مدددن األرض، كاقعدددا  الكلدددب

 .واتفق الفقها  عىل النه  عن  هذ  ا لسة فهذ   لسةل هنى النس  

فهددد  ا ليددددة التددد  قاهلددددا املصدددن  وهددددذ   تسددددمى  أمدددا ا لسددددتان الدددأمور مدددد 

 .تور عندنا  لستان  لسة افذاش و لسة ، االفذاش

هو أن ينصب ا لر ع اليمنى يوقفها هكذا واألصابع م ع   لسة االفذاش

اعلهدا حتد  والر دع اليادى ، نما أره يت ط عليها ونما أن تكون قا مدة: ما قلنا

 .هذا يسمى االفذاش، نليته

وهددو نفدد  االفددذاش نال أردده ال الدد  عددىل ر لدده الياددى ونندد   أمددا التددور 

وهددددذ  الكيفيتددددني ، ها مددددن حتدددد  قدددددم الر دددع اليمنددددىيددددخلها  تددددى تنهددددر أصدددابع

نال أن اختلددد  الفقهددددا  يف أمددداكن هدددذ  ا لسدددات  ددددنذكر ، ثدددابتتني عدددن النسددد  

 .افالف يف غتون قومل املصن  يف ذل 

 )املتن(

 .(اويقومل رة اغفر يل ثالثب ): قامل

 )الرشح(

 بعدما قامل ل  عن أرده نذا  دجد ورفدع مدن السدجود بدني لد  كيفيدة ا لدوس

دا: يقدومل: وهو  لوس االفذاش ثدم قدامل وهدذا ثابد ل عدن النسد  ، رة اغفدر يل ثالثب

   وثسددد  عنددده أ اديدددث أخدددرى كالددددعا  هندددا  ه اغفدددر يل وارمحنددد  واهدددد
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ون  غددري ذلدد  وال  ددرأ عددىل ا نسددان أن يددأ  بال دد  الددذي ورد عددن النسدد  فددي  

 .بني السجدتني

 )املتن(

 .(و ثم يسجد ال انية كاأل): قامل

 )الرشح(

ا السددددجدة : كدددد  قلدددد  لدددد  أردددده يمكددددن األعتددددا  السددددسعة  الددددة كوندددده  ددددا دب

 .ال انية

 )املتن(

ا ويتدع يدد  اليادى عدىل فخدذ  فاذا فرغ منه   ل  للتشهد مفذشب ): قامل

 .(الياى ويد  اليمنى عىل فخذ  اليمنى

 )الرشح(

ه ينصدب ر لده وهذ  ا لسة ال انية الت  قلناها وه   لسة التور  وهد  أرد

اليمنددى ويدددخع ر لدده الياددى مددن حتدد  قدمدده  تددى تنهددر أصددابع قدمدده الياددى 

 -رمحدده اهلل-فا مددام مالدد  ، ا لددوسمددن حتدد  فخددذ  الفقهددا  ستلفددون يف كيفيددة 

ا مددام ، ستددار هددذ  ا لسددة التدد  هدد   لسددة التددور  ويقددومل مددا يف  ددا ر ا لسددات

السخداري مدن  دديث عسدد اهلل بدن  مال  ستار  لسة التور  وا دتدمل بد  أخر ده

ستدار ا لسددة   -رمحدده اهلل-وا مددام أبدو  نيفدة ، كددان يفعدع ذلد  عمدر أن النسد  

ويسددتدمل بحددديث يف السددنن مددن  ددديث عسددد ، األو  التدد  هدد   لسددة االفددذاش
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كددان يفددذش يف  دجود  أمددا ا مددام الشددافع  وا مددام  اهلل بدن مسددعود أن النسدد  

لددددروايتني وهلددددذا قددددامل املصددددن  بدددد  سددددىل ا لسددددة التدددد  بددددني أمحددددد فقددددد مجعددددا بددددني ا

فهنددا ، ويقصددد مددا التشددهد األو ددط،  أو ا لسددة التدد  لددي  فيهددا  ددالمالسددجدتني

هددددذا ، أمددددا التددددور  فاندددده ستددددار يف أي  لسددددٍة فيهددددا  ددددالم، ستددددار  لسددددة االفددددذاش

سددألة نال أن الشددافع  واحلنابلددة ستلفددون يف م، مددذهب الشددافعية ومددذهب احلنابلددة

 . ،نذا كان الصالة رباعية أو ثنا ية

يعلدددددق التدددددور  عدددددن السدددددالم فكدددددع  دددددالٍم يكدددددون  -رمحددددده اهلل-ا مددددام أمحدددددد 

ا هذا مذهب ا مام أمحد أما مذهب ا مدام الشدافع  ال يقدومل ، ا لوس فيه توركب

 .بالتور  نال نذا كان الصالة رباعية وفيها  الم

صددددسح يكددددون مددددذهب مالدددد  يف صددددالة ال، ينهددددر افددددالف يف صددددالة الصددددسح

ويكدون مدذهب أة  نيفدة والشدافع  نفد  ، نف ومذهب ا مام أمحد بن  نسع 

بدددالتور  يف مجيدددع  لسددداته وا مدددام أة  نيفدددة : ألن ا مدددام مالددد  يقدددومل، ا لسدددة

 .يقومل باالفذاش يف مجيع  لساته

ا مدددام الشدددافع  وأمحدددد يأخدددذون باحلددددي ني االثندددني ونن كدددان  دددا  م دددح 

كدددان يفدددذش يف  أن النسددد   "الصدددحيحني"روايدددة وا دددع ابدددن  جدددر يف  بدددذل  يف

وكددان يفددذش يف ا لسددة بددني السددجدتني وأمددا التددور  فكددان ، الددركعتني األولتددني

ومسدل  ا مددام أمحددد هنددا أقدوى ألن التددور  هدد  هيئددةل ، يف السددالم يفعلده النسدد  
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مدن الصدالة بعددها  وتدمل عىل  الطمأرينة بحيث أره ال يقع   ل  االرعا تدمل عىل 

 .ا مام أمحد يف هذ  املسألة أو ه والعلم عند اهلل: فقومل، نال السالم

 )املتن( 

ويقددسض منهددا افن دد والسن دد و لددق ا مددام مددع الو ددطى ويشددري ): قددامل 

رب   .(ابالسسابة يف تشهد  مرا

 )الرشح(

كيدددد  يكددددون وضددددع :  لسددددة التشددددهد قددددامل لدددد : نعددددم اآلن بدددد  أردددده قددددامل لدددد 

أرده كد  : أمدا اليادى فتكدون عدىل فخدذ الر دع اليادى وأمدا اليمندى فقدامل، اليدين

دا وسسدني ويشدري باصدسع التشدهد هكدذا وهدذ  ،  ا  يف  ديث ابن عمر يعقد ثالثب

 .تسمى ا شارة وهذا الذي عليه مجاهري الفقها 

 )املتن(

ويقدددسض منهددا افن ددد والسن ددد و لددق ا مدددام مددع الو دددطى ويشدددري ): قددامل

رب بالسساب  .(اة يف تشهد  مرا

 )الرشح(

عددادةب يشددري عنددد هكددذا يف ا شددارة و: هددو يقددومل، ويشددري يعندد  ا شددارة هكددذا

 .قوله يف التشهد أشهد أن ال نهل نال اهلل
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التحيات هلل والصلوات والطيسات السالم علي  أُّيا النس  »: ويقومل ): قامل

 اشهد أن ال اهلل نال اهلل ورمحة اهلل وبركاته السالم علينا وعىل عساد اهلل الصاحلني

 .(، «وأشهد أن حممدا عسد  ور وله

 -2 ،تشدددهدل فيددده  دددالم -1 :التشدددهد عنددددنا قسدددمني، نعدددم هدددذا لفدددظ التشدددهد

أمددا التشددهد الددذي فيدده  ددالم وتكددون معدده ا لسددة فهددذا ، وتشددهد لددي  فيدده  ددالم

أمددا التشددهد الددذي لددي  فيدده  ددالم بحيددث أردده يقددام ، وا ددبل مددن وا سددات الصددالة

يددر  بسدجد  السدهو فانده ثسد  أن نه فهذا لدي  بوا دب ونند  هدو مسدنون هلدذا م

يف صدددالة نمدددا النهدددر أو الع ددد صدددىل ركعتدددني وقدددام ومل الددد  فلددد  ذكدددر  النسددد  

و ددوف نددتكلم عددىل ، فدددمل عددىل أن  ددقوطه لددي  بوا ددب، بددذل   ددجد  ددجدتني

 .هذ  املسألة يف مسألة  جود السهو

ثالثدددة  لدددذي قالددده املصدددن   دددا  عدددن النسددد  التشدددهد أو لفدددظ التشدددهد هدددذا ا

 ددا  تشددهد عسددد اهلل بددن مسددعود وهددو الددذي ، روايددات أو ثالثددة ألفددات يف التشددهد

وهدذا وقدامل عسدد اهلل بدن ، اختار  املصن  وقامل به ا مام أة  نيفة وا مدام أمحدد

ويقدددومل بددده ، هدددذا الدددذي  ددداقه املصدددن : التشدددهد وقدددامل علمنددد  النسددد  : مسدددعود

 .وهذ  الكيفية األو  نيفة وا مام أمحد  ا مام أبو

التحيات ، اختارها ا مام مال  وه  كيفية عمر بن افطاب الكيفية ال انية

وهددذ  اختارهددا ا مددام مالدد  ، هلل ال اكيددات هلل الطيسددات الصددلوات هلل ن  آخددر 

علدددم النددداس التشدددهد عدددىل  وهددد  كددد  أخر ددده يف موطئددده أن عمدددر بدددن افطددداب 
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وأمدا ا مدام الشدافع  ، فاختار ا مام مال  تشهد عمدر بدن افطداب،  املن  فذكر

أرده علمده النسد   "صحيح مسدلم"فقد اختار تشهد عسد اهلل بن عساس فقد  ا  يف 

 ا يكددداد يتفددق معددده نال أرددده ستلدد  يف بعدددض األلفدددات -قددامل ا مدددام أمحدددد ، تشددهدب

ه فقددد وقعدد  بدده وأُّيدد  تشددهد  دد   بدد وكددع ذلدد  ثابدد ل عددن النسدد  : -رمحدده اهلل

 .السنة ووقع به ا   ا 

فهذ  مدن املسدا ع التد  ندىل عليهدا الفقهدا  عدىل أرده ستدار فيهدا وال ينكدر فيهدا 

مسدددألة التشدددهد ومسدددألة األذان وكانددد  تقددددم  معندددا أذان ابدددن أم مكتدددوم وأذان 

فكددددذل  التشددددهد  غدددري  مددددن الصددددحابة فدددان ألفددددات األذان اختلفدددد  عدددن النسدددد  

أ ددددد يف أ اديدددث صددددحاح واختدددار كددددع فقيددده مددددن الفقهدددا   اختلددد  عدددن النسدددد  

 .التشهدات وال  رأ عىل ا نسان أن يأخذ أي وا ٍد منها

 )املتن(

 .(يف التشهد صح ما روي عن النس  أفهذا ): قامل

 )الرشح(

مجلةل  قيقة فان اتفق املحدثون عدىل أن أصدح  دند فهذا أصح وهذ  ا ملة 

ابددن مسددعود وهددو متفددقل عليدده أخر دده فحددديث ، للتشددهد هددو  ددديث ابددن عسدداس

 .فاختارها املصن  الختيار ا مام أمحد هلا، السخاري ومسلم
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ه صدددع عدددىل حممدددد وعدددىل آمل حممدددد كددد  صدددلي  عدددىل »: ثدددم يقدددومل): قدددامل

 يد وبار  عىل حممدد وعدىل آمل حممدد كد  باركد   نبراهيم وآمل نبراهيم نن  محيدل 

 .(، «يد  عىل نبراهيم وآمل نبراهيم نن  محيدل 

نال أهنا ه  منفصلةل عن التشدهد هلدذا ال يد تى  نعم هذ  الصالة عىل النس  

مدددا يف التشدددهد األومل وننددد  يددد تى مدددا يف التشدددهد األخدددري وا مدددام الشدددافع  عندددد  

أمدددا ، الصدددالة عدددىل النسددد  يف الصدددالة وا سدددةل مدددن تركهدددا متعمدددٍد هلدددا بطلددد  صدددالته

 .ومندوب نليها نهنا مسنونةل : األ مة ال الث فيقولون

 )املتن(

ويسددتحب أن يتعددوذ مددن عددذاب  هددنم ومددن عددذاب القدد  ومددن فتنددة ): قددامل

 .(ثم يسلم عن يمينه، وامل ت ومن فتنة املسيح الد امل املحيى

 )الرشح(

النسددددخة التدددد  ، أرددددن  أن النسددددخة هددددذ  نسددددخةل ناقصددددة فيهددددا مجلتددددني  دددداقطة

فأردا ، املحسدن الذكد  عندكم نسخة ناقصة وهذ  أصح النسخ نسخة حتقيدق عسدد

 .أقرأ لكم وأر  تتابعون مع 

 )املتن(

)فيفرش ر له الياى وال  عليها وينصب اليمندى وي ند  أصدابعه : قامل

ددا ثددم يسددجد ال انيددة كدداألو  ثددم يرفددع رأ دده : نحددو القسلددة ويقددومل رة اغفددر يل ثالثب
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ا ويدددنهض قدددا  ب   انيدددة ويدددنهض قدددا  ب فيصدددي ال، (هدددذ  التددد  ليسددد  عنددددكم)مكددد ب

 .(فاذا فرغ منه  كاألو 

 )الرشح(

وهذا مي ة النسخ املحققدة ألن املحققدة يفدد أن الصدا ب الدذي  قدق امدع 

فلهددذا أصددح نسددخة ، املخطوطددات يف املصدددر الوا ددد وي سدد  النددواقىل وال يددادة

نرشددح ا ملددة هددذ  التدد   ددقط  ، الشدديخ عسددد املحسددن الذكدد للعدددة هدد  نسددخة 

 .من نسختكم

 )املتن(

(: ملقا ا وينهض قا  ب  .)ثم يرفع رأ ه مك ب

 )الرشح(

ا وينهض قا  ب يعند  هدو اآلن هدو قدامل لد  بأرد   دوف : ثم يرفع رأ ه مك ب

ا يعندددددد  : بعدددددددما تسددددددجد السددددددجدة ال انيددددددة قددددددامل، تسددددددجد  ددددددجدتني يددددددنهض مكدددددد ب

 .يصا سها تكسري ثم قامل

 )املتن(

 .)فيصي ال انية كاألو (: قامل

 )الرشح(

ركعة ال انية هنا  تأمينا مسألة وا دة التد  نخدتم مدا ننشدا  اهلل هذ  بالنسسة لل

ثدم يدنهض قدا  ب يعند  ال الد  : ألن املصدن  قدامل، مسألة  لسة اال دذا ةه  
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و لسددة اال ددذا ة هدد  ا لسددة  التدد  بددني الركعددة األو  وال انيددة و ، هددذ  ا لسددة

بعة ركعدة األو  الد  ثدم يقدوم فهندا هدع نذا انتهد  مدن ال، بني الركعة ال ال ة والرا

يددنهض مسددارشةب : املصددن  قددامل؟ واضددح حمددع ا لسددة هددذ ؟ أمددا أردده يقددوم مسددارشةب 

 :وهلذا اختلفوا يف  نية هذ  ا لسة، أي ال ال 

فج هددددري الفقهددددا  مددددذهب أة  نيفددددة ومالدددد  والشددددافع  يف روايددددة  -1

وا مددام أمحددد يف أصددح الروايددات عندده أردده ال يسددن هددذ  ا لسددة بددع 

سددان نذا ركددع الركعددة األو  أو ركددع الركعددة ال ال ددة قددام مسددارشةب ا ن

 .من غري  لوس

وذهدددب ا مدددام الشدددافع  يف أصدددح قوليددده وروايدددة عدددن ا مدددام أمحدددد  -2

 ؟.واضح افالف، عىل أره ال  هذ  ا لسة

طيددددب مددددا هددددو مسددددل  ا مهددددور ومددددا هددددو مسددددل  ا مددددام الشددددافع  يف هددددذ  

: ن  ددديث مالدد  بددن احلددويرث أردده قدداملمدد "صددحيح السخدداري" ددا  يف ؟ املسددألة

ا ، نذا ركع الركعدة األو  وأراد أن يقدوم ن  ال انيدة  لد  ثدم قدام كان النس   فداذب

، مددن  ددديث مالدد  بددن احلددويرث "صددحيح السخدداري"ثسدد   لسددة اال ددذا ة يف 

 .بسنيتها: هلذا قامل ا مام الشافع 

ا ة عدىل مدذهب وعىل هذا الكالم ما عندنا نشكامل عدىل  دنية  لسدة اال دذ

بق  اآلن ا شكامل يف مذهب ، "صحيح السخاري"ا مام الشافع  ألهنا ثابتةل يف 
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كيددد  ، يف قدددومل لإلمدددام الشدددافع األ مدددة الددد الث بدددع مدددذهب األ مدددة األربعدددة ألن 

ا: تعاملوا مع هذا احلديث وهم ال يقولون  ؟.بسنيتها مطلقب

بأهندا  دنةب مسدتقلة نن  لسة اال دذا ة ال نقدومل : فمذهب ا مهور يقولون

ا  أو كدان ، أهندا هد   دنةل تابعدةل للكد  أو التعدب: ونن  نقومل فداذا كدان ا نسدان كسدريب

أمدددا نذا مل يكدددن كدددذل  فدددال يسدددتحب لددده ، بددده تعدددب ونرهدددا  ال بدددأس بددده أن السدددها

 .وأك ر األ اديث عىل غري ذل : قامل ا مام أمحد، ذل 

، التددد   دددا ت عدددن النسددد   وهندددا ننندددر للفقهدددا  يف التعامدددع مدددع األ اديدددث

، فعلها يف الصالة فأردا أقدومل مدا أرا هذ  ا لسة رأ   أن النس  : فالشافع  قامل

فقدو  ، وأ ستها وأقومل بأن  لسة اال ذا ة  نةل مدن  دنن النسد   ا مهدور مل يوا

فقتهم لدده قددالوا ، عدىل هددذا اال دتنسا  الدذين وصددفوا صدفة صددالة النسدد  : وعدددم مدوا

 مددنهم عا شددة ومددنهم ميمونددة ومددنهم أم  ددلمة ومددنهم عسددد اهلل  اثنددا عرشدد ر ددع

كددان  ابددن عسدداس كددع هدد ال  االثنددا عرشدد مل يقددع وا دددل مددنهم أن النسدد  ، بددن عمددر

وهندددددا انندددددر كيددددد  مسدددددل  الفقهدددددا  يف التعامدددددع مدددددع هدددددذا ، الددددد  هدددددذ  ا لسدددددة

عددددم : وقدددالوا ، صدددالته يدددذكرها رأ ندددا كدددع مدددن وصددد  النسددد  : فقدددالوا ، احلدددديث

ألرددده تقددددم معندددا اآلن يف  دددديث ، مل يكدددن يفعلهدددا م هلدددا دمل عدددىل أن النسددد  ذكددره

يعنددد  هددد  روت ، نذا  دددجد رهدددر بيددداض أبطددده كدددان النسددد  : ميموندددة أهندددا قالددد 

طيدددب كيددد  ، فدددال يمكدددن؟ هدددذ  الدقدددة فهدددع ت فدددع عدددىل أهندددا تدددروي  لسدددة كسدددرية

ا مدددع  دددديث مالددد  بدددن احلوريدددث مدددن  مالددد  بدددن احلدددويرث: قدددالوا ؟ تتعددداملون نذب
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يف ث نيدة أ دام فقدط  وثابد  أن مالد  بدن احلدويرث رأى النسد  ، صد ار الصدحابة

ا مددع أصددحابه بعددد ، يف أواخددر عمددر النسدد   ألن مالدد  بددن احلددويرث  ددا  مهددا رب

فعلمهدددددم الصدددددالة وعلمهدددددم ا  دددددالم ثدددددم ر عدددددوا ن   الفددددتح فسقددددد  مدددددع النسددددد  

يف  مدددددع النسددددد  نن مالددددد  بدددددن احلدددددويرث مل يكدددددن  دددددن واردددددب : فقدددددالوا ، قدددددومهم

 كد   دا  يف السخداري أن النسد   فروايته األو  هذ  دمل عىل أن النس  ، املدينة

يعنددد  أرددده ر دددع كددد  فددد   كدددان ، «ر دددعل قدددد بددددن ال تسدددسقو  فدددا  »: كدددان يقدددومل

 . تى صىل مم  ال  يستطيع أن يقوم لك   ألن النس  

ا فعع  لسة اال ذا ة وننر نليه مالد  فالنس   بدن احلدويرث مل يفعلهدا  لم

 نةب ا تقاللية ونن  فعلها ألره ك  والذي ي كدد عدىل أرده م دع مدا قدامل ا مدام أمحدد 

فددمل ، مل يروها عا شة ومل يروها عسد اهلل بن عمدر، وأك ر الروايات عىل غري ذل 

 .عىل أهنا ليس   نةل ا تقاللية

ه الدذي أردتم قلتدو  لكدن هدذا الكدالم كلد: ا مام الشافع  أما هذا الكالم قدامل

كوهنا عدرأ مدن كوهندا  دنة  ا دتقاللية ن  أهندا ليسد   دنة ونند  ال تددخع يف بداب 

الصددالة هدد  تعسديدده وكددع    ، فعلهددا ضددمن الصددالة لكددن النسدد  : التعسددد قددامل

صدددددلوا كددددد  »: قدددددامل ألن النسددددد  ، فعلددددده النسددددد  ضدددددمن اهليئدددددة التعسديدددددة فهدددددو  دددددنة

 .هلا يقتيض عىل أهنا  نة   فلذل  فعع النس، «أصيرأ تمو  

نحدن رأ ندا أرده : فأ اب ا مهور عىل هذا الدليع عندد ا مدام الشدافع  قدالوا 

را -أمامة ابنة  يند  ابندة بنتده ، صىل بأمامة أن النس   "الصحيحني"ثس  يف 
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صددددفنا : مددددن روايددددة أة هريددددرة قددددامل "الصددددحيحني"كدددد  يف  فددددالنس  ، -اهلل عنهددددا

الصددلوات كاندد  أمددا رهددر أو ع دد فخددرأ بأمامددة وصددىل يف أ ددد  ر ددومل اهلل 

هنا ا مهدور يل مدون ا مدام الشدافع  : فيقولون، بأمامة  امالب ألمامة يف الصالة

 فعله النسد  : له طيب أر  قل : يقولون
ٍ
ا هد   بأن كع    ضدمن الصدالة فداذب

ان الصددالة بالصددسي: صددىل بأمامدده وأردد  ال تقددومل نال ددظ أن النسدد  : قددالوا ،  ددنة

ا،  دنة ا لدي  كددع    فعلده النسد  يف الصدالة دمل عددىل  دنيته تأكيددب فلهدذا قددامل ، فداذب

 لسددة اال ددذا ة ليسدد  بسددنٍة ا ددتقالالب وأ دددوا ذلدد  باأل اديددث أن : ا مهددور

هلدددذا اختدددار الصدددن  هندددا ، قدددام وهندددض عدددىل أطدددراف قدميددده، كدددان نذا قدددام النسددد  

 .عدم  نية  لسة اال ذا ة ا تقالالب 

يقددوي هددذا الكددالم كلده أردد  يفددد كددع  ركدٍة مددن  ركددات الصددالة هلددا والدذي 

أو قالدده املصددن   اننددر بددني السددجدتني يو ددد ذكددر وهددو الددذي قالدده النسدد  ، ذكددر

كدذل  وأرد   دا د ذكدر وأرد  منتقدع مدن ركدن ، ه اغفر ثالثبا: هنا أره يقومل

 ة مل يددرد عدددن نال يف  لسددة اال ددذا ، ن  ركددن ومددن هيئددٍة ن  هيئددة يو ددد هلدددا ذكددر

فعددددددم و دددددود الدددددذكر فيهدددددا دمل عدددددىل أهندددددا ليسددددد   دددددنة ، أي لفدددددظ يقولددددده النسددددد  

وقدددومل ا مهدددور يف هدددذ  املسدددألة أقدددوى والعلدددم عندددد اهلل ونتوقددد  عندددد  ، مسدددتقلة

هدددددذا احلدددددد ونكمدددددع نن شدددددا  اهلل يف األ دددددسو  القدددددادم  دددددسحان  ه وبحمدددددد  

 .نشهد أن ال نهل نال أر  نست فر  ونتوب نلي 

 


